Referat
Bestyrelsesmøde den 14. november 2016, kl. 17.00 – 20.00
Deltagere
Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) – fra kl. 18.30
Lissi Bank Lassen (LBL)
Viggo Mølholm (VM)
Peter Dalsgaard (PD)
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP) - afbud
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager
Mødet startede med besøg af Børge Jensen, ny forpagter af Golfcaféen og vi fik en god fornemmelse af
Børges visioner og tanker for Golfcaféen.
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

CJE

2.

Underskrivning af referat fra sidste møde
Underskrevet uden kommentarer.

CJE

3.

Økonomi
a. Regnskab og likviditet

KB

Indtægter:
Kontingent indtægterne for hele året sluttede knap 100 tkr større end budgettet og en stigning i
forhold til sidste år på 180 tkr.
Indskud holder stort set både budgettet og sidste års relativ store indtægter.
Greenfee sluttede på niveau med sidste år, hvilket var en smule mindre end budgetteret.
Firkløver indtægten på 205 tkr. var 55 tkr større end budgetteret.
De generelle sponsor indtægter ender med at være 100 tkr. større end budgettet. Den totale sum
af generelle sponsor indtægter og sponser indtægter til elite og ungdom samt annonce indtægter
til årsskriftet viser en indtægt på i alt 800 tkr.
Udgifter:
De samlede adm. omk. for året følger flot budgettet og er på samme niveau som sidste år.
Som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde er der i bane omkostningerne hensat 325 tkr. til vandplan II og opsætning af en toiletbygning. Igangsætningen forventes i løbet af efteråret/vinteren.
Derudover følger baneomk. fint budgettet.
Klubhus og restaurant omk. endte med en positiv afvigelse til budgettet på 100 tkr, som følge af
mindre rep. og vedligehold og færre forbrugsomk.
Afvigelsen på sponsoromk. på 90 tkr. skyldes primært engangsomk. til sponsor skilte og markise.
Likviditet:
Likviditeten ser stadig fornuftig ud. Beholdningen faldt forventelig i september med knap 1,2 mill.
kr. grundet betalingen af nogle af de nye klippere samt investering i nye Golfbiler. Men likviditeten er stadig 400 tkr. højere end, da vi afsluttede sidste regnskabsår. Derfor forventer vi igen at
kunne komme igennem vinterperioden uden at skulle ansøge om trækningsfaciliteter på kassekreditten.
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Konklusion:
Økonomisk havde vi endnu et tilfredsstillende år, hvor indtægterne på primært kontingenter og
sponsorer oversteg budgettet.
Den højere indtægt sammen med positive afvigelser på bl.a. klubhus gjorde, at vi har optjent
penge til at kunne igangsætte en vandplanII samt opførelse af toiletbygning.
Til trods for store maskin investeringer i år ser likviditeten stadig meget fornuftig ud.
b.

Medlemssituation
Pr.
•
•
•

31. oktober 2016:
1187 aktive
115 fleks
42 passive

BWM fortalte at HGK målt på medlemstal er den 19. største klub i Danmark, og det uden hensyntagen til flere af de klubber der ligger over, har 27 eller 36 huller.

c.

Sponsorsituation
Sponsorerne gentegner, og der er god dialog med de der endnu ikke har sagt ok for 2 år mere.
Bravo Tours ændrer i deres rejsebonus; vil muligvis have virkning på vort samlede sponsorat.

4.

Generalforsamling
CJE
a. Valg til bestyrelsen.
Lissi Bank Lassen, Carsten Jensen og Christian Alstrup genopstiller alle.
Viggo Mølholm er på valg, men genopstiller ikke. Viggo vil i stedet fortsætte i ErhvervsGolf
udvalget samt indtræde i baneudvalget, og hjælpe med de Ad Hoc opgaver der kan være.
Henrik Stigel stiller op som kandidat til bestyrelsen.
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5.

b.

Beretningen.
Beretningen er godkendt og indsat i regnskab. Beretningen vil på generalforsamlingen blive
fremført i kortere version, da man forventer denne r læst af deltagerne på Generalforsamlingen.

c.

Arbejdspokalen.
Der var som vanligt gode emner, men en er valgt.

DGU regionalmøde

CJ

CJ, CB og BWM deltog i DGU regionalmøde i Mollerup Golfclub. Flg. emner blev behandlet:
Der har været en lille fremgang i medlemstallet på landsplan:

Golfspillernes gennemsnitsalder er steget fra 50 år i 2010 til 53 år i 2016. I HGK er gennemsnitsalderen 54,1 år for fuldtidsmedlemmer.
Fleks medlemmer bliver ligeledes ældre; det er nødvendigt at skelne mellem 2 slags fleks medlemmer:
- De der vælger fleks til billige penge og spiller meget få runder hvert år, og
- De der vælger 9 huls og hverdagsmedlemskaber pga. helbred.
DGU skelner ikke i hverdagen, men kalder alle der ikke er fuldtidsmedlem for fleks medlem.
I HGK er der tilfredshed med de typer fleks medlemskaber der tilbydes. Vi er overbevist om at vi
holder på flere medlemmer, der ellers ikke ville kunne spille golf, ved at tilbyde 9 huls og hverdagsmedlem, samt et fleks medlemskab med 3 runder golf.
En arbejdsgruppe sammensat af DGU har kigget på fleksmedlemskaberne, og konkluderet at det
er godt som det er pt. Der er ikke oplagte alternativer og idéer til ændringer.
DGU arbejde på at nedlægge DGU Erhverv, men pga. skat sker det ikke som planlagt. De fleste
aktiviteter i DGU Erhverv er dog flyttet til DGU.
DGU har gennem Golfspilleren i Centrum set på fastholdelse af nye medlemmer i klubberne. Over
en 2 årig periode er der flere klubber der mister helt op til 80 % af de nye medlemmer.
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Det er heldigvis ikke tilfældet i HGK hvor det er modsat og vi fastholder minimum 80 % af de nye
medlemmer. Det sker takket været godt arbejde i begynder-og kaninudvalg samt klubber-iklubben og øvrige medlemmer.
DGU samarbejder med Ældresagen og opfordrer klubberne til det samme. I HGK har vi samarbejdet med Ældresagen i flere år og udvider samarbejdet i 2017.
DGU vil gerne oprette en database med alle medlemsinfo. I dag ligger de primært hos Golfbox,
og klubberne ejer egne data. Det vil dog være hensigtsmæssigt at disse data er samlet hos DGU.
Der udarbejdes nu en kravsspecifikation og emnet vil være på det kommende repræsentantskabsmøde i DGU.
Der kommer i nær fremtid en ny DGU webside:

Samt en ny www.golf.dk webside:
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Vi overvejer at søge Miljø-og naturprisen 2017. Med de mange tiltag i Vandplan I og vandplan II
samt øvrige tiltag på banen, mener vi at der er mulighed for at vinde prisen på kr. 75.000,-.
6.

Info fra Golfmanager
Firkløver:
Pr. 31. oktober 2016:
Der er spillet 6678 runder hos de øvrige Firkløver medlemmer
- 4049 i Brande - 529 hos os – de har solgt 173 kort
- 1685 i Åskov – 820 hos os – solgt 175 kort
- 540 i Give – 262 hos os – solgt 231 kort
- 216 i Kellers Park – 28 hos os – solgt 82 kort
- 147 i Jelling – 76 hos os – solgt 170 kort
- 41 i Birkemose – 47 hos os – solgt 26 kort
Der er spillet 1762 runder hos os – der er solgt 1457 kort i alt

BWM

Golfcaféen.
Børge Jensen, nu Silkeborg Golfklub, er ansat med start den 1. februar 2017. BJ vil dobbetljobbe
de første 2 måneder.
Børge vil de næste uger tage møder med klubber-i-klubben, Steen, ansatte, kontakte de der har
bestilt selskaber i 2017 og frem og i det hele taget stille og roligt sætte sig ind i Herning Golf
Klub. Vi glæder os til samarbejdet med Børge.
Tilskud fra kommunen til Vandplan II.
Tilskud kr. 300.000 er godkendt af byrådet, men skal igennem flere instanser før vi kan
påbegynde arbejdet. Lige nu er der søgt om tilladelse til udvidelse af søer og åer samt bedt om
tilbud fra entreprenører.
På grund af beslutningsprocessen i kommunen, er der risiko for vi ikke når at have hul 16 og hul
18 helt klar til sæsonstart. Der arbejdes derfor på en ekstra green på hul 16 før stien, samt et
lille par 3 hul 18 ved klubhus.
Status toiletbygning.
Godkendelse er på plads; mangler kun landzonetilladelse. Der udarbejdes i december endeligt
budget, hvor der tages beslutning om der skal være 1 eller 2 toiletter i bygningen ligesom vi ser
på om den skal være handicapvenlig. Der er søgt en fond om tilskud til dette; svar forventes
medio december.
Pakker og priser træning 2017 blev præsenteret i udkast og der var enkelte spørgsmål, som
afklares med Mads Riis.
Der arbejdes på at lave vintertræning i kuplen; mere følger.
Mollerup Golfklub har inviteret bestyrelse og manager til en erfaringsudveksling i uge 4. Dato findes og de der kan deltage melder retur.
7.

Info fra udvalg
Alle
a. Baneudvalget – CB
Der er taget afsked med 2 greenkeepere, der ikke genansættes næste sæson. Vi ønsker ny inspiration og vil derfor finde nye folk til at støtte op om de nye banevisioner.
Viborg Golfklub har spurgt om vi vil samarbejde omkring miljø; og det har vi sagt ja til. Vi vil
kunne inspirere hinanden og få gode idéer sammen til yderligere miljøforbedringer på bane og
ved klubhus.
Parkbanen 2020, der er en plan for hvordan banen skal udvikle sig, blev præsenteret hul for hul
og godt modtaget. Der var spørgsmål til enkelte tiltag, bl.a. idéen med markblomster og rough.
Der er fokus på dette tiltag fra Greenkeeper.
Der sættes fokus på de enkelte områder, så vi sikrer ensartethed for bunkers, teesteder m.m.
DGU har været med ind over planen og rost de tiltag der er i den. Parkbanen Vision 2020 præsenteres på Generalforsamlingen under evt. hvor de nye tiltag forklares.
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Der holdes desuden et medlemsmøde i vinter/forår hvor Parkbanen, Vision m.m. præsenteres og
hvor der bliver mulighed for input og debat.
Der arrangeres en banevandring for bestyrelsen.
b. Banekontroludvalget- CB
Der er holdt afslutning, hvor der deltog 2 nye. Så positivt og vi føles os klar til 2017 sæsonen.
c. Juniorudvalget – BWM
Intet nyt.
d. Eliteudvalget – BWM
Sæsonen er evalueret af henholdsvis damer og herrer og der er holdt fælles afslutningsfest. Den
nye sæson er ved at blive planlagt.
e. Begynderudvalget – MH
Intet nyt.
f.
Kaninudvalget – PD
Der er holdt et evalueringsmøde og en julefrokost er på vej.
g. Turneringsudvalget – CJ
Turneringskalenderen er ved at være færdiggjort, og sendes til klubber-i-klubben til info.
h. Kommunikationsudvalget – CA
Intet nyt.
i.
Planteudvalg – LBL
Skråning ved klubhus er plantet til og der skal plantes på de 2 øer ved hul 11 og hul 2 når vejret
tillader det.
j.
Visionsudvalg – CA
De nye idéer der kom frem ved det sidste Visionsmøde sendes til bestyrelsen for kommentarer og
præsenteres siden på Generalforsamlingen under evt.
8.

Næste møde
Torsdag den 24. november – Generalforsamling
Vi mødes kl. 18.00 på Herning Gymnasium.

9.

Eventuelt

Mødekalender


Tirsdag den 29. november
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